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SINTEZA LUCRĂRILOR COMISIEI 
din zilele de 18 și 19 mai 2020 

 
Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările în zilele de 

18 și 19 mai 2020. 
 
                 Lucrările şedinței online din data de 19 mai a.c., au fost conduse de domnul 
deputat Marius Bodea, președinte al Comisiei pentru transporturi și infrastructură. 
 
                 La lucrările comisiei online au participat, în calitate de invitaţi, din partea: 
Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor: domnul Viorel Grigoraș- 
secretar de stat si doamna Carmen Pop- sef serviciu. 
 
Pe ordinea de zi au figurat următoarele puncte: 
1.PLx 237/2020-Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie ";  
2.PLx 168/2020-Proiect de Lege pentru înfiinţarea Centrului Muzeal al Locomotivelor în 
municipiul Iaşi; 
3. PLx 622/2019- Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei 
Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea 
autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării 
acestora în România; 
4.Diverse. 
 
La primul punct al ordinii de zi, președintele comisiei, domnul deputat Marius Bodea a 
prezentat actul normativ și obiectul de reglementare al acestuia. În urma dezbaterilor și a 
opiniilor exprimate, membrii comisiei, au hotărât cu majoritate de voturi să acorde un aviz 
favorabil.  
La punctul 2 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu majoritate de voturi respingerea 
actului normativ. Reglementările legislative necesare înființării acestui centru se regăsesc în 
art.3 al Legii nr.244 din 30 octombrie 2018 pentru înființarea Centrului Muzeal al 
Locomotivelor. 
La punctul 3 al ordinii de zi, membrii comisiei au hotărât cu unanimitate de voturi  
amânarea cu 2 săptămâni a dezbaterilor pe acest act normativ. 
 
În ziua de 18 mai a.c., Comisia pentru transporturi şi infrastructură şi-a desfăşurat lucrările 
având pe ordinea de zi studiu individual asupra actelor normative repartizate comisiei. 
La lucrările comisiei din această perioadă membrii comisiei au fost prezenți conform listei 
de prezență. 

 
PREŞEDINTE, 

 
Marius Bodea 
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